
Innledende
> 3 spillere per lag + reserve. 
12 serier europeisk bakers.  
- Spiller 1 spiller rute 1, 4, 7 og 10.  
- Spiller 2 spiller rute 2, 5 og 8. Spiller  
- 3 spiller rute 3, 6 og 9.  
Det er mulig å bytte inn reserve mellom hver serie.  
Det spilles rullerende, og det vil si at spiller 2 starter 
serie 2, spiller 3 starter serie 3 osv. 
 
Klasseinndeling
> Herrer
> Damer 

Mellomspill 1
> Fra innledende går 24 herrelag og 12 damelag til mel-
lomspill 1. Lagene deles inn i grupper med 6 lag i hver 
gruppe, det vil si 4 herregrupper og 2 damegrupper. Alle 
lagene i gruppen møtes over en serie, og det spilles to 
kamper mot hvert lag. Laget gis 2 poeng for seier og 1 
poeng for uavgjort. 

Mellomspill 2
> Fra mellomspill 1 går de 3 herrelagene i hver gruppe 
med flest poeng til mellomspill 2. De 12 lagene deles inn 
i 2 grupper med 6. Alle lagene i gruppen møtes over en 
serie, og det spilles to kamper mot hvert lag. Laget gis 
2 poeng for seier og 1 poeng for uavgjort. 

Kvartfinale 
> Til kvartfinale går 8 herrelag fra mellomspill 2 og 8 
damelag fra mellomspill 1 til matchplay. Best av 2 serier 
totalt. 

Semifinale
> Fra kvartfinale går vinnerne til semifinale til match-
play. Best av 2 serier totalt. 

Finale og bronsefinale
> Fra semifinale går vinnerne til finale og tapende 
semifinalist til bronsefinale. Best av 2 serier totalt.
 
Oppmøte: 
1 time før innledende spill. 30 min for mellomspill og 
finalespill 

Sted:
> Bowling 1 Hamar, Hamar   

Kulekontroll 
Innlevering av kulekontrollskjema og visuell 
kontroll av kulene ved innsjekk. 
NB: Frist 1 time før innledende pulje

NB! Hotellavtaler opplyses senere

Innledende  
Onsdag 2. nov.  kl. 18.00 
Torsdag 3. nov.  kl. 15.30 og 18.45  
Fredag 4. nov. kl. 11.45, 14.15 og 17.30

Mellomspill 1 Herrer 
Lørdag 5. nov.  kl. 09.00 - gruppe 1   
   (gruppe 2 & 4)
Lørdag 5. nov. kl. 11.45 - gruppe 2   
   (gruppe 1 & 3)
Mellomspill Damer 
Lørdag 5. nov. kl. 14.30

Mellomspill 2 herrer
Lørdag 5. nov.  kl. 17.30

Kvartfinale Damer og Herrer 
Søndag 6. nov. kl. 10.00 - Damer 
Søndag 6. nov. kl. 11.00 - Herrer 

Semifinale Damer og Herrer
Søndag 6. nov.  kl. 12.00 

Finale
Søndag 6. nov.  kl. 13.00

Premieutdeling 
   kl. 13.30 

Startavgift 
1200 kroner per lag,  
innbetales til 
kontonummer 1822.38.51203. 

Påmelding 
Klubbnavn, antall lag, kon-
taktperson og ønsket spilletid 
sendes på e-post til:
toringejansen@gmail.com

Frist for påmelding 
og betaling 
Mandag 17. oktober 2022. 

Turneringsleder 
Tor Inge Jansen,  911 47 024

Oljeprofil 
Offentliggjøres 48 timer før første pulje
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